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ΓΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΕΕΕΚ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

 

Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στο ΕΕΕΕΚ Τρικάλων  
για τη διάκρισή του,  κατακτώντας την τέταρτη θέση, στον διαγωνισμό  
 European school   radio 2022 με θέμα "Ταξιδεύοντας". 

Το σχολείο συμμετείχε με το τραγούδι "Το  Ταξίδι του Παναγιώτη", το 
οποίο εμπνεύστηκε ο μαθητής του σχολείου Παναγιώτης Ντέλλας και 
αποτύπωσε με την βοήθεια των μαθητών στο χαρτί η καθηγήτρια 
Ευαγγελία Τασούλα.   Τη μουσική σύνθεση την έκανε ο μαέστρος κ. 
Κούβελας Γεώργιος, καθηγητής του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων και 
ερμηνεύτηκε υπέροχα από τη μαθήτρια Σκυλοδήμου Μαρία, μαθήτρια 
του Μουσικού Σχολείου.  

Το ρυθμικό τραγούδι και οι συγκινητικοί και συγχρόνως αισιόδοξοι 
στίχοι του τραγουδιού αποτυπώνουν  πόσο σημαντικά είναι για τα 
παιδιά  ο χώρος του σχολείου και η ένταξή τους στην σχολική 
κοινότητα, με τις δραστηριότητες, τους φίλους τους και τους 
υποστηρικτικούς εκπαιδευτικούς, που περιβάλλουν τους μαθητές με 
αγάπη και ενδιαφέρον.  

Θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές του ΕΕΕΕΚ Τρικάλων που 
συμμετείχαν στην παρουσίαση του τραγουδιού και συγκεκριμένα 
στους: 

Αγραφιώτη Χριστίνα, Καραμποσικου Εμμανουέλα, Κότσι Ιωάννα, 
Παλάντζα  Ελένη, Καραμούτσα Στέλιο, Κατσιώπη Δημήτρη, Κόλλα 
Σπύρο, Μόκκα Χρήστο, Ντέλλα Παναγιώτη. 

Τα παιδιά συνέβαλαν με τον ενθουσιασμό τους και την ενεργό 
συμμετοχή τους στο άρτιο αποτέλεσμα  του βίντεο στο οποίο 
αποτυπώνονται υπέροχες εικόνες των Τρικάλων και τα χαρούμενα 
πρόσωπα των παιδιών.   

Εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια στον Διευθυντή του ΕΕΕΕΚ 
Τρικάλων, Μπαζή  Νεκτάριο  για την υποστήριξη και την ενθάρρυνση 



των μαθητών να συμμετάσχουν σε προγράμματα και δράσεις που 
προωθούν  την ενταξιακή μάθηση των μαθητών με αναπηρία και 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και το σύλλογο διδασκόντων για την 
υποστήριξή τους. 

Πολλά συγχαρητήρια και στους καθηγητές που εργάστηκαν για το 
μουσικό αποτέλεσμα, τους  κ. Τασούλα Ευαγγελία, για την ολοκλήρωση 
των στίχων του τραγουδιού, κ. Λιακόπουλο Θανάση για την παραγωγή  
του βίντεο,  κ. Κούβελα Γεώργιο, για τη μουσική σύνθεση και κ. Τσέγα 
Αντρέα για την ενορχήστρωση του κομματιού και την ηχοληψία. 
Συγχαρητήρια αξίζουν και στη μαθήτρια Σκυλοδήμου Μαρία που 
ερμήνευσε με την  υπέροχη φωνή της το τραγούδι. 

 

 

 


